Bestyrelsesmøde, ITA, Helms Skole d.25.03.17
Til stede: Jytte, Lisbeth, Jette, Lissie, Helle
1) Kontingent: 200 kr stadigvæk. Kan betales via BS.
2) Bladet: Det er for dyrt at sende det til folk, der ikke betaler. Nye
medlemmer må læse bladet på hjemmesiden på nettet, mener Jytte.
Raisa, Valentina, Petja og Sue får det gratis, og det skal de blive ved med
at have.
3) Årsmødetema i år (Hviderusland): Nationale helte, der har arbejdet for
ITA's mål.

Efter frokost fortsættes med generalforsamling.
Deltagerne er Jytte, Jette, Lillian, Helle, Hanne K, Ellen G, Lissie, Lisbeth,
Sonja, Charlotte og Jan.
ITA's generalforsamling på Helms Skole, d.25.03.17
1) Valg af dirigent: Lisbeth
2) Beretning (Jytte) NEPAL: Lærerlønninger (se bilag) Økonomien hænger
sammen i det kommende år.
Pemba skal giftes. Gave: 100 dollars og en
EvaSolo ske.
Der er givet 60.000kr til nødhjælp efter
jordskælvet samt 31.000kr til toiletbygning
Ved Tartong Skole.
Besøg i sommer af Jimmy med kone og barn. De blev modtaget i
Københavns Lufthavn af volontører ( fra 2011) med Dannebrog.
Sejltur til Agersø; er også i Aarhus sammen med Per Krøyer på besøg hos
Ellen G.
I København besøges Gry.
Anne Grete tager som volontør til Nakote fra februar.
Andre aktiviteter:
Ved sidste års generalforsamling fik vi en gribende og skræmmende
beretning fra de volontører, der havde været i Nepal under jordskælvet. De
går stadigvæk til psykolog.
Oksana kom med et oplæg om kultur og integration.

Sidste års årsmøde foregik i Bulgarien under Petjas ledelse.
Vi var i Sofia, Plovdiv og Pomperov, 25 deltagere fra 8 forskellige lande.
Årsmødets tema var forældresamarbejde.
Temaet til i år er nationale helte, der har arbejdet for ITA's mål.
For Danmarks vedkommende kan fx. nævnes Frederik Bajer, Frank Krøyer,
Niels Bohr, NFS Grundtvig.
Valentina arrangerer årsmødet i Hviderusland.
3) Regnskab og budget ( Lissie ) ( se bilag )
4) Fastsættelse af kontingent: 200kr, 50kr for studerende.
5) Indkomne forslag ( ingen )
6) Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg af Jytte og Helle
Suppleanter: Simone og Lisbeth
7) Valg af 2 revisorer plus suppleant: Ole, Ellen W samt Sonja ( suppleant )
8) Eventuelt: Der udsendes 67 blade til danske medlemmer. Nogle
institutioner får bladet gratis.
STOR tak til Jytte, der endnu engang på forbilledlig vis
havde sørget for de allerbedste rammer for mødet på
Helms Skole i Korsør.
Efter selve generalforsamlingen havde Kurt et meget spændende foredrag
om Kiruna, byen der skal flyttes, Jette fortalte om kvinders vilkår i Irak, som
hun netop har besøgt og Jytte fortalte og viste billeder fra årsmødet i
Bulgarien sidste år.

Helle Steffen, 03.04.17

